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Obras de Infraestrutura

 Carência de infraestrutura urbana e social

 Infraestrutura atual obsoleta ou desgastada

 Rodovias, geração de energia, portos, ferrovias, 

comunicação etc.

SITUAÇÃO ATUAL



 Escrutínio das contratações por parte de órgãos de 

controle e fiscalização

 Restrições fiscais: União, Estados e Municípios

 Dificuldade no planejamento de obras de infraestrutura

 Obras paralisadas

 Obras concluídas em preço acima do previsto

SITUAÇÃO ATUAL



 Seguro Garantia: seguro peculiar

 Distribuição de risco dificultada – reduzido número de 

contratos

 Carteira de baixa frequência de sinistros

 Exigência de contra garantias

 Seguradora é um fiador

 Seguradora expõe seu patrimônio de forma análoga a um 

banco de crédito

 Europa: fiança bancária - problema para os bancos 

devido às regras de Basiléia.

SITUAÇÃO ATUAL



 Ao contrário dos bancos, a seguradora pode pulverizar 

o risco via resseguro ou cosseguro

 Seguro garantia - possibilidade de step-in

 Fiança - somente dinheiro

 Limite de cobertura atual: 5% obras comuns e 10% 

para obras complexas

 Garantia Privada: condições livremente pactuadas

SITUAÇÃO ATUAL



EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL

 EUA

Step-in ou indenização

Cobertura de 50% a 100% do valor contratado

 Canadá

Step-in ou indenização

Cobertura varia de 50% a 100% do valor contratado

 México

Cobertura de 20% do valor contratado

 Colômbia

Variam pelo tipo e valor dos contratos

Cobertura de 0,5% a 10%

 Brasil

Indenização ou Step-in (não costuma ser usado)

Lei 8666 => Cobertura de 5% (obras comuns) / 10% (complexas) 

Projeto de Lei 1292/95 => 30%



NÚMEROS DO SETOR

Ano

Prêmios Diretos

(R$)

Cresc. Real 

(%) Sinistralidade IDC(%)

2012 553 5% 10%

2013 785 34% 6% 5%

2014 916 10% 19% 17%

2015 1.481 48% 8% 18%

2016 1.912 19% 12% 18%

2017 2.364 20% 19% 18%

2018 2.422 -1% 13% 19%

Valores em Milhões – Seguro Garantia (Setor Público)

Índice de Despesa de Comercialização (IDC)



NÚMEROS DO SETOR

Ano

Prêmios Diretos

(R$)

Cresc. Real 

(%) Sinistralidade IDC(%)

2012 204 - 12% 12%

2013 235 8% 20% 5%

2014 277 11% 93% 15%

2015 177 -41% 89% 14%

2016 123 -36% 95% 15%

2017 199 57% 64% 18%

2018 232 12% 84% 18%

Valores em Milhões – Seguro Garantia (Setor Privado)

Índice de Despesa de Comercialização (IDC)



NÚMEROS DO SETOR



 Retomada do crescimento econômico

 Investimentos do setor público em grandes obras

 Privatizações e desestatizações

 Concessões e PPPs

OPORTUNIDADES



OPORTUNIDADES

Mudanças na Legislação de Licitações (PL1292/95)

 Aumento do limite para 30% para grandes obras

 CNSEG (2012): mercado segurador teria capacidade

para até 45% dos valores dos contratos

 Incentivo ao Step-in - seguradora desobrigada de 

arcar com a multa

 Código Civil (art. 781): a indenização não pode 

ultrapassar o valor segurado (reposição do “bem”) -

retomada da obra deve ser priorizada

 Acompanhamento da obra por parte da seguradora



 Expertise de seguradoras neste novo ambiente

Especialização

 Aprimoramento do processo de subscrição de riscos e 

acompanhamento dos contratos - ampliação da 

responsabilidade da seguradora.

 Agilidade:  seguradora assume o lugar do contratado sem

necessidade de nova licitação.

OPORTUNIDADES



PONTOS DE ATENÇÃO

 Aumento do custo da obra - elevação dos prêmios das apólices

de seguros garantia.

 Concentração - pequenas e médias empresas terão dificuldade

em  atingir condições exigidas pelas seguradoras

Processo de pré-qualificação rigorosa 

Processo de subscrição da seguradora tende a prêmios mais 

elevados

 Maior capacidade do mercado de Seguros - técnica e financeira



Obrigada


